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Nr. 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter dæk-

ker følgende geo-

grafi 

Ansøgt Regional-

fond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet Regi-

onalfond (Kr.) 

 

Indstillet 

DEM (Kr.) 

Samlet 

score 

0-100 

Indstil-

ling* 

1 
Gennemgribende grønne foran-

dringer på Sjælland og Øerne 

S/I Erhvervshus Sjælland Region Sjælland 8.499.880,45 3.187.875,00 8.499.880,45 3.187.875,00 90 A 

 Projektet henvender sig til SMV´er i Region Sjælland, som har udviklet stærke grønne løsninger på nogle af samfundets udfordringer i forhold til manglende ressourcegenanvendelse og 

miljøbelastning, men som har behov for en styrkelse af deres grønne løsning, produkt eller forretningsmodel. 

2 
Tekstilrester og affald som res-

source 

Den Erhvervsdrivende 

Fond Lifestyle & Design 

Cluster 

Region Midtjyl-

land 

9.041.900,00 3.435.922,00 9.041.900,00 3.435.922,00 75 A 

 Projektet har fokus på mode- og tekstilbranchens tekstilgenanvendelse gennem nye forretningsmodeller, der kan lukke de kredsløb, der indtil nu har medført store mængder af tekstilaffald. 

Afsættet er tekstilstrømme fra samlingen af mode- og tekstilvirksomheder i kommunerne Herning og Ikast-Brande samt hustandsindsamling af tekstiler. 

3 Tillægsansøgning til Energieffekti-

vitet og CO2 besparelser i virksom-

heder i Region Midtjylland 

Ringkøbing-Skjern Kom-

mune 

Region Midtjyl-

land 

4.011.669,83 1.524.424,53 4.011.669,83 1.524.424,53 72 A 

 Ansøgningen er en tillægsansøgning til det eksisterende program ”Energieffektivitet og C02 besparelser i virksomheder i Region Midtjylland”, som består af et konsortium med Ringkø-

bing-Skjern, Skive, Favrskov og Aarhus Kommuner. Programmet har til formål at hjælpe små og mellemstore virksomheder med grønne forretningsmodeller. 

4 
Recycling City 

Frederikshavn Erhvervs-

råd 

Region Nordjyl-

land 

2.584.200,00 981.996,00 2.584.200,00 981.996,00 70 A 

 Med satsningen i Frederikshavn - Recycling City - vil man fremme bæredygtig erhvervsudvikling ved at aktivere og engagere det lokale erhvervsliv inden for nye og eksisterende værdikæ-

desamarbejder og udvikle og implementere grønne forretningsmodeller for erhvervslivets eksisterende SMV’er og de, der etablerer sig grundet fremtidige potentialer. 

5 Grønne Ressource-Økosystemer 

Nordjylland (GRØN) 

Center for Logistik og 

Samarbejde ApS 

Region Nordjyl-

land 

8.816.753,50 3.350.365,00 8.816.753,50 3.350.365,00 65 A 

 
GRØN har til formål at forbedre konkurrenceevnen blandt SMV’er ved at sikre ressource- og energibesparelser gennem industriel symbiose. Projektet samler nordjyske erhvervsfremmeak-

tører om et bredt projekt, der tager afsæt i at danne industrisymbioser ud fra fem nordjyske kommuners erhvervsområder. 

6 Grønne Værdikæder CLEAN Landsdækkende  20.495.400,22 7.788.252,00 0,00 0,00 61 B 

 Projektet har til formål at forbedre energi- og ressourceeffektivitet i SMV’er og tilhørende værdikæder gennem etablering af en række grønne, cirkulære værdikædesamarbejder. Bag 

projektet står CLEAN og fire andre aktører, som indgår i de nyligt udpegede klyngeorganisationer. 

7 
Go Greener 

Vejle Kommune Region Syddan-

mark 

8.508.002,33 3.233.040,89 0,00 0,00 60 C 

 Projektet ”Go Greener” har til formål at styrke lokale virksomheder i Trekantområdet inden for grøn omstilling og cirkulær økonomi med særlig fokus på styrkede værdikæder og konsorti-

edannelse. 

8 
Sammen bliver vi grønnere 

S/I Erhvervshus Sydjyl-

land 

Landsdækkende 

u. Sjælland 

7.720.275,00 2.933.705,00 0,00 0,00 55 C 

 Projektet henvender sig til iværksættere og SMV´er - på tværs af brancher og geografi – som vurderes at have et uforløst grønt potentiale i deres forretningsmodel og/eller værdikædesam-

arbejde. Ansøger ønsker i den forbindelse at afkode muligheder og udfordringer i virksomhedernes grønne omstilling samt matche virksomheder og forme værdikædesamarbejder med 

henblik på at skabe eller styrke en grøn forretningsmodel. 

 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på Admincontrol. 
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